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NEDEQA MESOPUSNA
Today our Church celebrates:
Tone 6TH Ep.140 (1 Cor. 8:8-9:2)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Mt.106 (25:31-46)
Mar. 7TH 2021– Feb.23RD 2021

Уснуо у Господу умировљени Епископ захумскохерцеговачки Атанасије
Умировљени Епископ
захумско-херцеговачки
Атанасије преминуо је 4.
марта 2021. године у
вечерњим часовима у
Јавној здравственој
установи Болница Требиње.

Владиκο бесмртног имена,
вјечна ти успомена!
Име епископа Атанасија Јевтића одавно је познато не само нашој
црквеној и широј јавности већ и цијелом хришћанском, нарочито
православном свијету. Епископ др Атанасије Јевтић рођен је од
0
православних родитеља,
Милана Д. Јевтића и Савке (рођ. Брисић),
земљорадникâ, у селу Брдарици, у шабачко-ваљевском крају (западна
Србија), на други дан Божића, 8. јануара 1938. године.
Основну школу завршио је у Драгињу, нижу гимназију започео
1949. у Шапцу, а завршио осмољетку 1953. у Дебрцу. Учио је затим
Богословију у Раковици, а завршио је у Београду 1958. Исте године
уписао је Православни богословски факултет у Београду, али је убрзо
позван на одслужење двогодишњег војног рока у Подгорици и на Косову.
По повратку из војске, замонашен је – по благослову епископа
шабачко-ваљевског Јована, и то руком архимандрита Јустина Поповића у
Манастиру Пустиња код Ваљева, уочи Ваведења, 3. децембра 1960. године,
а затим је, као сабрат Манастира Троноше код Лознице, наставио и
завршио студије на Богословском факултету у Београду, јуна 1963. године.
За вријеме четворогодишњег боравка у Атини служио је као
парохијски свештеник у атинској Руској цркви, станујући једно вријеме у
богословском интернату Грчке цркве, а затим у приватном стану. Све
вријеме боравка у Грчкој био у сталној вези са својим епископом –
шабачко–ваљевским Јованом.
У јесен 1968, добивши за то благослов од свог духовника и
епископа, прешао је у Париз, на Богословски институт Светог
Сергија, ради наставка богословских студија и изучавања француског
језика. Након проведене једне године изабран је од Професорског савјета

Института за професора на предметима Увод у теологију и Патрологија
са аскетиком, и на том положају остао је три године. Посљедњу годину
(1971/72) предавао је и Историју Цркве византијског периода. Боравећи
у Паризу, повремено је пратио предавања из Патрологије на
Римокатоличком теолошком факултету (Institut Catholique de Paris) и
поједина предавања из византијске књижевности на Сорбони (Hautes
Etudes). У својству професора Института Светог Сергија, учествовао
је на Првој теолошкој конференцији православних теолога у Америци,
септембра 1970, у Бостону (Holy Cross). За четири године боравка у
Француској опслуживао је, према потребама, православне парохије
руске, српске, грчке и француске, а живио је у дому студената Института
Светог Сергија. Током љета посјећивао је Свету земљу, Србију и Грчку.
Биран је за декана Богословског факултета 1980/81. и 1990/91. У
периоду рада на Факултету објавио је око двије стотине научних радова.
Тада почиње да излази његово дјело Патрологија (књ. 2). Након доласка
у Београд служио је у Манастиру Ваведење на Сењаку. Брзо се укључио
у културна кретања престонице, првенствено активним учествовањем на
бројним трибинама, гдје је својим отвореним иступањима, одличним
познавањем теолошке и философске мисли те својственом му
ерудицијом и свестраношћу задобио велике симпатије и подршку –
нарочито омладине – у бројним дијалозима са апологетима марксизма и
материјализма. Такође, многобројне младе људе је својим примјером
надахнуо и упутио на изучавање богословља, подстакнуо на ступање у
свештенички и монашки чин. Својим пастирско-еклисијалним
дјеловањем допринио је измирењу и превазилажењу расколâ, а особито
тзв. америчког раскола.
Ратне 1991. године је од
стране Светог архијерејског сабора
изабран, а на Ивањдан 7. јула
хиротонисан и устоличен у Вршцу за
епископа банатског, гдје је остао непуних
годину дана. Свети архијерејски
сабор је, на мајском засједању 1992, епископа Атанасија изабрао за
епископа захумско-херцеговачког и приморског.
Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 27, februara 2021 godine, odr`an je ~etrdesetodnevni parastos za pokojnog
Milorada Prtewak. Miloread je biv{i predsednik i dobrotvor Crkve. Bog da mu
du{u prosti a wegovoj familiji na{e iskreno sau~e{}e.
***

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 27, februara 2021 godine, odr`an je {estomese~ni parastos za pokojnu
Oqicu \akovi}. Bog da joj du{u prosti a wenoj familiji na{e iskreno sau~e{}e.
***

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 27, februara 2021 godine, odr`an je ~etrdesetodnevni parastos za pokojnu
Borislavu Slavku Popov. Bog da joj du{u prosti a wenoj familiji na{e iskreno
sau~e{}e.

***

